ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA

ATA DO FÓRUM DE COORDENADORES DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA
ANPEGE (GESTÃO 2016-2017)

1

Aos vinte seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas,

2

reuniram-se os coordenadores e representantes dos Programas de Pós-graduação em

3

Geografia do Brasil no fórum de coordenadores da Associação Nacional de Pós-

4

graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE), na Universidade Federal do Maranhão

5

em São Luís/Maranhão.1. Apresentação dos presentes à reunião: Esta, contou com a

6

presença dos seguintes membros da ANPEGE: Dirce Maria Antunes Suertegaray

7

(Presidente), Cláudia Luísa Zeferino Pires (Secretária), Charlei Aparecido da Silva

8

(Tesoureiro), Cristiano Quaresma de Paula (Secretário) e a convite da ANPEGE, a

9

Professora Cristina Augustin, representando o Coordenador de Área da Geografia da

10

Capes. No início da reunião ocorreu a apresentação dos coordenadores ou seus

11

representantes legais na reunião: PUC Rio Rodrigo Penha Firme e Alexandro Solórzano,

12

UECE Otávio José Lemos da Costa, UEFS Onildo Araujo da Silva, UEPG Nicolas Floriani,

13

UERJ FFP Marcos Couto e Renato Emerson Nascimento dos Santos, UERJ Maracanã

14

Gilmar Mascarenhas de Jesus, UFAL Antonio Alfredo Teles de Carvalho , UFAM José

15

Aldemir de Oliveira, UFBA Antonio Puentes Torres e Antonio Angelo Fonseca, UFES

16

Antonio Carlos Queiroz do Ó Filho, UFF- CG Leandro Bruno dos Santos, UFG Jatai

17

Evandro César Clemente, UFGD Edvaldo César Moretti, UFJF Roberto Marques Neto

18

Ferreira, UFMS Vitor Matheus Bacani, UFMT Emerson Soares dos Santos, UFPA João

19

Santos Nahum, UFPB Doralice Sátyro Maia, UFPEL Adriano Luis Heck Simon, UFPI

20

Gustavo Souza Valladares, UFRGS Cláudia Luísa Zeferino Pires, UFRN Maria Helena

21

Braga e Vaz da Costa, UFRR Artur Rosa Filho, UFS Alexandrina Luz Conceição, UFSM

22

Romário Trentin, UFT Carolina Machado Rocha Busch Pereira, UFU/FACIP Vítor Koiti

23

Miyazaki, UNB Juscelino Eudâmidas Bezerra, UNB Everaldo Batista da Costa, UNESP/PP

24

João Osvaldo Rodrigues Nunes, UNESP/RC José Gilberto de Souza, UNICENTRO Karla
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Rosário Brums, UNIOESTE FB Luciano Zanetti Pessôa Candiotto, UNIOESTE MR Edson

26

Dias, UNIR Josué da Costa Silva e Maria das Graças Silva Nascimento, USP Geo. Hum.

27

Glória da Anunciação Alves, representantes discentes Luciano Pereira Duarte Silva

28

(UNICAMP) e Priscila Viana Alves (UFF Campus Goytacazes). 2. Informes da diretoria. A

29

presidente da ANPEGE inicia a reunião relatando os informes e, como ocorreu o

30

processo de construção da nova diretoria da ANPEGE. Informou que, logo após assumir

31

a gestão 2016-2017, tomou como direcionamento das ações, às atividades a serem

32

realizadas a leitura dos relatórios e os encaminhamentos demandos pelos fóruns, bem

33

como de outras demandas externas, a exemplo, da discussão sobre a Base Nacional

34

Comum Curricular a convite pelo MEC (Ministério da Educação) junto com a AGB em

35

reunião em março de 2016. Foi relatado, também, sobre o convite feito, através da

36

SBPC, do Ministério de Ciência e Tecnologia, para reunião com o ministro (governo

37

interino). A ANPEGE decidiu não participar dessa reunião considerando a situação

38

conflituosa de reestruturação política que o país vem passando. Informa sobre as cartas

39

abertas, manifestações públicas sobre a os problemas ambientais deflagrados pela

40

mineradora Samarco na bacia do Rio Doce e que, em conjunto, com os professores

41

membros do Conselho Consultivo escreveu o manifesto A favor do Brasil e dos

42

brasileiros. Escrita coletiva sobre a política nacional. Em relação a revista da ANPEGE,

43

diante da conjuntura nacional e internacional, foi acordado com a editora que fosse

44

aberto um espaço para divulgação de artigos de geógrafos convidados visando trazer

45

ao debate temas da realidade atual em escala nacional e internacional. Duas sugestões

46

foram encaminhadas para essa demanda: professor Claudio di Mauro (UFU) sobre os

47

problemas ambientais ocasionados pela mineradora Samarco e professor Marcos

48

Antônio Campos Couto (UERJ-Niterói) sobre a Base Nacional Comum Curricular. 3.

49

Demandas do Fórum de Coordenadores: em relação a representação da área da

50

Geografia na Capes foi informado que a diretoria da ANPEGE encaminhou carta que

51

tratava sobre a avaliação e uso de recursos pelos programas de pós-graduação do país.

52

Em relação a plataforma Sucupira, outra demanda dos coordenadores a professora

53

Cristina Augustin (representante da Capes, na reunião) informa que há uma tentativa

54

de organizar critérios para melhorar a avaliação e que a plataforma é comum e atende
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a todas as áreas do conhecimento. Quanto ao diálogo, há demandas que poderão ser

56

atendidas pelos técnicos podendo haver uma maior articulação com a base de dados

57

da plataforma sucupira. Alguns coordenadores explicitaram que a discussão não pode

58

ser tratada como elemento técnico e as condições de pesquisa necessitam ser melhor

59

atendidas, principalmente com relação aumento de fomento de recursos para os

60

pesquisadores. Também foi colocado, que o preenchimento da plataforma sucupira

61

precisa ser melhorado e possibilitar uma articulação entre a base de dados da

62

plataforma Sucupira e da plataforma Lattes. Ao final da discussão, o encaminhamento

63

dado foi direcionar uma carta da ANPEGE com demandas da área de geografia para o

64

representante da área na Capes. Também foi indicada uma possibilidade de articulação

65

entre Programas de Pós-Graduação com experiências mais consolidadas de

66

preenchimento da plataforma sucupira com os programas mais recentes. 4. Fórum de

67

Pós-graduandos. Sobre a participação e organização dos estudantes a diretoria da

68

ANPEGE, atendendo uma demanda do Fórum dos estudantes, convidou acadêmicos

69

para participar do Fórum. A representação foi feita através de escolha entre os

70

discentes da pós-graduação de um representante para participar deste fórum. Os

71

coordenadores presentes consideraram relevante a participação dos estudantes, que é

72

interessante ter os representantes discentes dos programas associados participando

73

dos fóruns, entretanto a questão remete a uma possibilidade de mudança de estatuto.

74

Esta é uma necessidade colocada porque houve uma maior ampliação na participação

75

dos discentes nas gestões da ANPEGE, bem como é importante a participação nas

76

decisões políticas da pós-graduação no país. Ao final indicou-se a organização de uma

77

comissão de revisão do estatuto para a próxima gestão.5. Relato da tesouraria: foi

78

apresentado pelo tesoureiro Charlei Aparecido da Silva a situação financeira atual da

79

ANPEGE: Saldo R$91.694,50, que as Atas de Conselho Fiscal estão atualizadas e os

80

gastos fiscais mensais: Itarget (manutenção do site da ANPEGE) R$250,00, secretário da

81

diretoria R$600,00, secretário da tesouraria R$600,00, contador R$485,00, tarifa

82

bancária R$31,00, telefone R$150,00, totalizando R$2.116,00. Custo fixo anual

83

R$34.392, arrecadação de anuidade de 53 programas R$45.050,00, Revista ANPEGE

84

2016 3 edições R$9.000,00. Após o informe ficou encaminhado que o tesoureiro enviará
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a situação de inadimplência de cada programa de pós-graduação individualmente. 6.

86

Informe da Revista. A editora da revista, Profa. Dra. Lisandra Lamoso (UFGD) não pode

87

estar presente, mas enviou relato que foi apresentado pela presidente da associação.

88

Informa que conta com o auxilio do doutorando Giovane Silveira da Silveira como

89

Secretário Executivo. A revista manteve a periodicidade. Está indexada ao Latindex e ao

90

Diadorim. O sistema OJS foi atualizado. O Layout da capa e das páginas atualizados.

91

Haverá uma Edição Especial - GTs ENANPEGE 2015, 18 GTs responderam enviando

92

artigos. O Conselho Científico ampliado visando a internacionalização do periódico. Foi

93

filiada à ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos. Considera-se que o Scielo

94

ainda é uma perspectiva distante devido às exigências e custo. 7. Relato dos fóruns

95

regionais: Maria das Graças Silva Nascimento Silva (UNIR) e Adriano Luis Heck Simon

96

(UFPEL) apresentaram os relatórios que registram as demandas dos fóruns regionais.

97

Foi indicado que esses relatórios sejam publicados na página da ANPEGE. Considerou-

98

se que parte das solicitações registradas estão em encaminhamento pela diretoria. O

99

destaque foi para as verbas PROEX e PROAP: em relação a esta solicitação foi

100

encaminhado, pelos coordenadores presentes, a sugestão de que a ANPEGE enviasse

101

e-mail solicitando junto aos programas de pós-graduação do país, a indicação dos

102

valores dos recursos recebidos no quadriênio. O objetivo desta solicitação é dar

103

subsídios à carta que será enviada a partir deste Fórum a coordenação de área da

104

CAPES. 8 Fórum de Políticas de Pós-graduação Em relação a proposta de mudança

105

estatutária foi aprovado a indicação de uma comissão para avaliar as possibilidades e

106

demandas de mudanças de Estatuto da ANPEGE. 9. Relato da professora Cristina

107

Augustin Coordenadora Adjunta Capes. A coordenadora adjunta da área de geografia

108

na Capes (prof. Cristina Augustin) apresenta a distribuição da pós-graduação no tempo

109

e espaço, desde sua fase inicial até os tempos atuais e seus desafios. Informa que

110

aconteceu reunião em Goiânia sobre a avaliação dos livros e que os resultados serão

111

divulgados. A ANPEGE indica em relação a avaliação de livros a necessidade de discutir

112

critérios em relação aos livros, em especial da área de educação e material cartográfico,

113

a exemplo dos Atlas. Na continuidade a coordenadora de área informa que em

114

setembro ocorrerá a avaliação dos periódicos. Ocorrerá nova fase de cadastramento
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dos docentes no google acadêmico. Relata também que participou de GT (Grupos de

116

Trabalhos) da Capes para discutir a avalição de periódicos com o objetivo de fazer uma

117

análise sobre as incoerências de avaliações. Após relato muitas discussões foram feitas,

118

principalmente, com relação a métrica na avaliação sobre o impacto da pesquisa, sobre

119

a distribuição de recursos por programa, sobre a forma de avaliação de programas que

120

não receberam recursos e sobre o ethos da pesquisa mediante a pressão do

121

produtivismo. Às dezessete horas e vinte minutos a reunião foi encerrada, para

122

continuidade no dia seguinte. Aos vinte sete dias do mês de julho de dois mil e

123

dezesseis, às nove horas, a reunião continua, com a presença da coordenadora adjunta

124

da área de geografia na Capes. Inicia-se a reunião com um breve histórico sobre

125

avaliação dos programas de pós-graduação em geografia conferido pela presidente da

126

ANPEGE (prof. Dirce Maria Antunes Suertegaray) a partir de sua experiência durante

127

seu período de atuação na Capes. O debate continua com a presença da Profa. Cristina

128

Augustin (Coordenadora Adjunta da Capes). 10. Deliberações: ao final da manhã, o

129

fórum de coordenadores juntamente com a Diretoria da ANPEGE encaminha uma

130

proposta que deverá ser encaminhada à coordenação de área da CAPES: 1.Suspensão

131

dos índices G e H como métrica de avaliação do professor, para ser melhor discutido

132

com a comunidade acadêmica e, manter os princípios do documento de área já

133

divulgados; 2.Necessidade de realização, ainda 2016, de reunião de coordenadores de

134

curso dos programas de pós-graduação em geografia com a coordenação de área da

135

Capes em Brasília; 3.Revisão de cálculo dos recursos PROAP e PROEX e liberação dos

136

mesmos no início do ano e maior autonomia na sua aplicação; 4.Publicização dos nomes

137

que compõem a Comissão de Avaliação da Capes e os critérios de escolha; 5. Para a

138

avaliação dos periódicos, manter também os critérios anteriormente estabelecidos; 6.

139

A coordenação da Capes deverá esclarecer sobre os índices explicando-os para os

140

coordenadores de programas para que haja sua compreensão. Após aprovação

141

unânime dos presentes ao encaminhamento, cada programa se comprometeu em

142

enviar informações sobre os recursos recebidos para incorporar junto a carta

143

demonstrando as desigualdades evidenciadas na distribuição dos recursos e que

144

repercute nas avaliações. Foi ainda discutido com a Profa. Cristina Augustin, a seguinte
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proposta: 1. Ao invés do índice G, utilizar outros índices/plataformas do tipo research

146

gate que indicam o número de leitores, além da citação bibliográfica. 2. Não utilizar o

147

índice H de maneira nenhuma; 3. Discutir com os coordenadores, mostrando a

148

aplicação dos diversos índices a serem utilizados (simulações) e seu impacto no qualis

149

periódicos/ livros e na avaliação quadrienal; 4. Rever critérios simulações do processo

150

de avaliação dos periódicos, utilizando também critérios qualitativos; 5. Realização de

151

Seminário sobre a pós-graduação em geografia que temos e que queremos, com a

152

participação (em conjunto) com a Capes. A diretoria da ANPEGE se comprometeu em

153

buscar articulações e discussões com outras associações - dialogar e conhecer o que

154

outras associações têm realizado sobre recursos e avaliações. Ficou acordado que o

155

fórum de discussão sobre avaliação ocorrerá em São Paulo, ainda no mês de março de

156

2017. Para o fórum dos coordenadores do ENAPEGE, a ANPEGE, convidará

157

coordenadores/articuladores mais experientes para a discussão de avaliação com a

158

comunidade acadêmica dentro do evento. 11.Sobre o ENAPEGE 2017: Apresentação do

159

ENANPEGE 2015 em números (inscritos, trabalhos, GT´s, mesas). Valores das inscrições:

160

aprovado. Sobre os grupos de trabalhos (GT´s), ficou encaminhado: não haverá co-

161

autoria dos coordenadores de GT. Cada GT deverá ter a participação de quatro (4)

162

coordenadores. Deverão ter cuidados com as sobreposições de participantes com

163

relação a outros GT´s. Será bloqueada mais de uma (1) inscrição em GT pelo sistema.

164

Será realizada uma chamada e abrir para novas inscrições para GT. Critérios que

165

compõem a configuração dos GT´s: cada GT se caracteriza por 4 nomes de

166

coordenadores, 3 Instituições de Ensino Superior, 2 Estados, 2 suplentes, 2 grupos de

167

pesquisa. Será levado em consideração: inadimplência dos programas que fazem parte

168

do GT, as diversidades de temas na área e manutenção de 41 grupos de trabalho devido

169

a disponibilidade de infraestrutura do local da sede do evento de ENANPEGE 2017.

170

Sendo o que tinha para ser relato na presente ata. Eu Cláudia Luisa Zeferino Pires

171

encerro esta ata que será assinada por mim e demais membros da diretoria da ANPEGE,

172

gestão 2016-2017.
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